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  دستور كار نشست : 
 بررسي مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي .1

 بحث تبادل نظر پيرامون الگوي راهبري توسعه مناطق قابل برنامه ريزي استان .2

 بسته اشتغال پايدار(اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان)بندي تصميمات اتخاذ شده در خصوص  گزارش جمع .3

 ساير موارد  .4

  

     مذاكرات : اهم  

 اهللا مجيد، جناب آقاي دكتر زرگرپـور اسـتاندار محتـرم و رئـيس شـورا ضـمن       وت آياتي چند از كالمتالپس از       
ن واال مقـام رجـايي و   و خـاطره شـهيدا   ك و تهنيت به مناسبت آغاز هفته دولـت و گراميداشـت يـاد   بريو تخيرمقدم 

آحـاد مـردم بـه عنـوان     ه مهـم برشـمردند.ازنظر ايشـان    دومقولـ  منطبـق بـر  گـذاري ايـن ايـام را     اصلي نام باهنر، هدف
هـاي   مديران محتـرم دسـتگاه  براساس اطالع رساني دقيق و به موقع بايست  ام جمهوري اسالمي ايران مينعمتان نظ ولي

ها و خدمات دولت طي يكسال گذشته و ثانيا اهداف وبرنامه هاي اجرايي دولت طـي   ه فعاليتمجموعاز اجرايي اوال 
رو اطالع الزم و كافي كسب نمايند. در همين راستا ايشان با اشاره مختصري از عملكرد دولـت دراسـتان    يكسال پيش

 هللا با حضوري مقامات ارشد كشـوري بيني شده طي هفته دولت كه انشاا هاي پيش ها و افتتاحيه و همچنين رئوس برنامه
هـاي   ضمن تقـدير از اعضـاي محتـرم شـورا و مـديران ارشـد محتـرم دسـتگاه        ، انجام خواهد شد در استان  و لشگري

ها را با ستاد برگذاري جشنواره شهيد رجـايي گوشـزد فرمودنـد. ايشـان همچنـين از       اجرايي ، لزوم هماهنگي دستگاه
رياست قبلي دانشگاه علـوم پزشـكي اصـفهان كـه درطـول دوران مـديريت خـود        زحمات جناب آقاي دكتر اصغري 
اي در بخش سالمت بوده انـد و اخيـرا  بـا حكـم وزيـر محتـرم بهداشـت ، درمـان و          دردانشگاه منشاء خدمات ارزنده

 ماناند قدرداني و بـراي سـركارخ   آموزش پزشكي به سمت معاونت غذا و داروي ستاد وزارتخانه متبوع منسبوب شده
 دار ايـن مسـئوليت   موفق و سربلند بـوده و بـا شايسـتگي ، منبعـد عهـده      يقبل يها تيهمواره در مسئول دكتر چنگيز كه

  خواهند بود آرزوي توفيقات بيش از پيش نمودند.در ادامه جناب آقاي دكتر اكبري رئيس محترم  در استان خطير 
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ه ابتـدا مصـوبات كـارگرو    براسـاس دسـتور كـار نشسـت    ، تبريـك ايـام   عرض ضمنخير مقدم و ، شورا  دبيرسازمان و

ليـه  باشـد و قـبال طـي دعوتنامـه بـراي ك      مـي  طرح و پـروژه  72بالغ بر حدود تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي كه 
 را ها و نقطه نظرات خود راجع به بنـدهايي از آن  ديدگاهنيز مطرح و اعضاي محترم  اعضاي محترم ارسال شده بود را

 و بـر اسـاس   پـس از آن  نتيجه مذاكرات پس از اخذ راي مخفي بشرح موارد بنديكم به تصـويب رسـيد.  ند. بيان نمود
يـزي كـه   رنامـه ر بقابـل  الگـوي راهبـري توسـعه منـاطق      استان طبق منطقه بندينهايي چگونگي گزارش دستور دوم، 

سرزمين،آمار،محيط زيست كليات آن در نشست قبلي شورا تصويب و تفضيل آن نيز در كارگروه تخصصي آمايش 
توضـيحات تكميلـي   توسط آقاي مهندس كاشف به همراه  به تصويب رسيده بود، 30/5/1396و توسعه پايدار مورخ 

  .شد ارائهجناب آقاي دكتر اكبري 
ناظر محترم مجلس شوراي اسالمي نيز با گراميداشت ياد و خـاطره دولتمـردان   نماينده و در ادامه جناب آقاي حاجي 

مردم شريف اصـفهان   شكر خود را به نمايندگي از طرفمراتب تقدير و ت ،باهنر و تبريك هفته دولت و رجاييشهيد 
طـرح  ابراز نمودند.در پايان نيز گزارش نهايي از استاندار محترم و مجموعه مديريت استان  مجلس شوراي اسالمي و 

توسـط جنـاب   ورزيربنـايي و شهرسـازي   ام تخصصـي  كـارگروه  4/4/1396جلسه مورخ جامع شهر بهارستان مصوب 
نمايندگان ،فرماندار محترم اصفهانمهندس غالمي مديركل محترم راه و شهرسازي و دبيرمحترم آن كارگروه ارائه و 

و نقطه نظرات خـود راجـع بـه     ها دگاهيد زينشورا محترم  ياعضابهارستان و برخي از  هاي اصفهان و محترم شهرداري
  .نمودند انياز آن را ب ييها بخش

  

   صوبات:م

بـرگ   (يك شامل 22/12/1395مورخ   مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنايي وشهرسازي در نشست .  1        
 دو(شـامل   18/4/1396مـورخ   نشسـت   و 1/5/1396مـورخ   23263/96/11ي  ي شـماره  ) موضوع نامـه  رديف سهو 

   8/5/1396و نشست كارگروه مورخ  21/5/1396مورخ  27441/96/11ي  ي شماره رديف) موضوع نامههفت برگ و
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مـورخ    نشسـت و  24/5/1396مـورخ   28253/96/11ي  ي شـماره  رديـف) موضـوع نامـه    سي و شـش برگ  نه(شامل 
 نشسـت    و 24/5/1396مـورخ   28254/96/11ي  ي شماره ) موضوع نامه رديف دو(يك برگ و  شامل 22/12/1395

مــورخ  28255/96/11ي  ي شــماره رديــف) موضــوع نامــه پــنج بــرگ و بيســت و يــك (شــامل  15/5/1396مــورخ 
و  25/5/1396مـورخ   28493/96/11ي  و شـماره   14/5/1396مورخ  25838/96/11ي  ي شماره ها نامهو  24/5/1396

با رعايـت  به شرح پيوست  ،29/5/1396مورخ  29245/96/11ي  و شماره 25/5/1396مورخ  28495/96/11ي  شماره
  د.تصويب ش ذيلي  مشروحه موارد

موضوع مـورد درخواسـت شـركت     21/5/1396مورخ  27441/96/11ي  ي شماره از پيوست نامه  7  رديف الف)
 كـارگروه  دروصول پاسخ استعالمات مربوط بـه پدافنـد غيرعامـل و آثـار زيسـت محيطـي       به دليل عدم نيرو كلر 

مجدد به كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسـازي  از دستور كار خارج و جهت بررسي تخصصي آمايش ، 
  برگشت شد.

  
ــفدر خصــوص  )ب ــه پيوســت از  22  ردي ــماره نام ــورخ  28253/96/11ي  ي ش ــورد   24/5/1396م موضــوع م

درخواست شركت عمران سيلك مقرر گرديد چنانچه مسائل حقوقي مربوط به مالكيـت زمـين توسـط اداره كـل     
تخصصـي امـور زيربنـايي و    هاي نظارتي استان روشن و مرتفع گرديـد، نظـر كـارگروه     راه و شهرسازي و دستگاه

از دستور كار خارج و جهت ت موضوع به عنوان مصوبه شورا تلقي و در غير اينصور 8/5/1396مورخ  شهرسازي
  .برگشت شودبررسي مجدد به كارگروه 

  
مقـرر شـد    29/5/1396مـورخ   29245/96/11ي  ي شماره در خصوص طرح جامع شهر بهارستان موضوع نامه )ج

 پهنـه بنـدي   طرحنتيجه مطالعات مشاور  كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي(بيست) روز آينده 20حداكثر ظرف 
حـريم  كامـل  بـا تاكيـد بـر موزائيـك نمـودن      كه توسط شهرداري اصفهان پيشنهاد گرديده را اصفهان شهر حريم 

  جهت تصميم گيري به شوراي مجددا بررسي و شهرهاي اصفهان و بهارستان به همراه طرح جامع شهربهارستان 
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خـط حـريم   د در غيـر اينصـورت طـرح جـامع شهربهارسـتان بـر اسـاس        نمايـ ي استان ارسال  برنامه ريزي و توسعه

) و صـرفا اصـالح مـرز منطقـه     محدوده شمال بهارسـتان و جنـوب اصـفهان   هاي بالتكليف  قبلي(بدون الحاق زمين
مـرغ   قلعـه شـور و   ،تعيين تكليف روستاهاي كيجـي  و حفاظت شده كاله قاضي در محدوده شرق و جنوب شرق 

مـورخ   مصـوبات كـارگروه  وزارت كشـور و   28/2/1393مـورخ   20854اجرايي شـماره  دستورالعمل گچي طبق 
 ي برنامه ريزي و توسعه توسط دبيرخانـه كـارگروه امـور زيربنـايي و شهرسـازي     به عنوان مصوبه شورا 4/4/1396

  جهت طي مراحل قانوني به شورايعالي شهرسازي و معماري كشور ارسال گردد.
  

  دبير محترم كارگروه موظف است مصوبات و تصميمات شورا را به دستگاه هاي ذي ربط ابالغ نمايند.    
  

برنامه ريزي به شـرح مسـتندات پيوسـت ،     اس الگوي راهبري توسعه مناطقه استان براسگان طرح منطقه بندي هفت .2
به تصويب رسـيد   30/5/1396مصوب كارگروه تخصصي آمايش سرزمين،آمار،محيط زيست و توسعه پايدار مورخ 

اسـتان  عه و مقرر شد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان حداكثر ظرف يكسال آينده گزارش عملكرد فراينـد توسـ  
  براساس اين الگو را به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ارائه نمايد.

 اند: اسامي اعضاي ارجمندي كه در اين نشست حضور نداشته  

 نماينده محترم مجلس شوراي اسالمي    – فوالدگر مهندسجناب آقاي  .1

 استان فرهنگ و ارشاد اسالميمديركل محترم   – حجت االسالم و المسلمين جناب آقاي دكتر ارزاني .2

  
  

  

  


